
ОШ“ВАСА СТАЈИЋ“ 

БРОЈ:234-20 

ДАТУМ:12.05.2020.године 

МОКРИН 

 

На основу чл. 122 ст.1 и чл. 126 ст. 4 тач. 23 Закона о основама система образовања и васпитања(Сл. 

Гласник РС 88/17,27/18,10/19 и 6/20)  Одлуке о укидању ванредног стања народне скупштине 

Републике Србије (Сл. Гласник 65/20) и Уредбе о примени рокова у управним поступцима за време 

ванредног стања (Сл. Гласник РС 29/20), Инструкције Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја бр.610-00-326/2020-04 од дана 12.05.2020.године  одлучујићи о наставку прекинутог поступка 

расписивања конкурса за пријем у радни однос директор ОШ“Васа Стајић“ у Мокрину доноси 

следећу : 

О Д Л У К У О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА   КОНКУРСЕ ОБЈАВЉЕНE 

НЕПОСРЕДНО ПРЕ УВОЂЕЊА ВАНРЕДНОГ СТАЊА И ОБЈАВЉЕНE У ТОКУ ВАНРЕДНОГ СТАЊА 

 Конкурс за пријем у радни однос на неодређено време на радно мести чистачице-два извршиоца са 

пуним радним временом објављен у листу „Послови“ дана 11.03.2020.године који је   прекинут   

услед проглашења ванредног стања у РСрбије се након доношења Одлуке  Народне скупштине РС о 

укидању ванредног стања   наставља, односно рок за пријаву кандидата по наведеном конкурсу се 

продужава за 30 дана од дана престанка ванредног стања , односно до 06.06.2020.године. 

Кандидати који су доставили пријаве и документацију на конкурс не треба  поново да достављају 

исте. 

 До доношења Одлуке о  прекиду поступка за пријем у радни однос по конкурсу   протекло је 4 дана 

рока  за пријаву кандидата , а  преостало је 11 дана рока за пријаву на конкурс. 

Конкурс за пријем у радни однос на неодређено време на радно местo наставника предметне 

наставе-математика, пуно радно време, 2 извршиоца,  наставника предметне наставе- српски језик и 

књижевност са непуним радним временом /66% норме радног времена и радно место наставника 

предметне наставе- ликовне културе са непуним радним временом /75%  норме радног времена- 

објављени у листу „Послови“ дана 18.03.2020.године за време ванредног стања те стога прекинут   

након доношења Одлуке  Народне скупштине РС о укидању ванредног стања се  наставља, односно 

рок за пријаву кандидата по наведном конкусима се продужава за 30 дана од дана престанка 

ванредног стања , односно до 06.06.2020.године. 

Образложење 

Дана 25.03.2020.године директор школе донео је Закључак о прекиду поступка бр. 188-20, односно 

све радње у вези поступка за пријем у радни однос путем конкурса објављених у листу „Полсови“ 

дана 11.03.2020.године и дана 18.03.2020.године се прекидају до окончања ванредног стања. 

 Народна скупштина Републике Србије донела је Одлуку о укидању ванредног стања која је ступила 

на снагу 06.06.2020.године. 

У складу са  Уредбом о примени рокова у управним поступцима за  време ванредног стања  и 

инструкцијом Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр.610-00-326/2020-04 прописано 

је да се сви конкурси који су објављени непосредно пре увођења ванредног стања или у току 

ванредног стања који су прекинути пре истека рока предвиђеног за пријем пријава кандидата 

настављају се тако што се рок за пријем пријава продужава за 30 дана од дана престанка варедног 

стања, а то је 06.06.2020.године. 

Директор 

_________________________  

Ненад Кихас 


